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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  تفاوت ھای اسالمیسم در ترکیھ و ایران

) در قامت نھضت آزادی و ملی ـ مذھبی ھا و بخشی از جبھهء ملی(وضعیت اسالمیست ھای ايرانی در دوران پھلوی 
الر و استقرار آنھا، در راستای منحل ساختن حکومتی در عمل سکو. بیشتر شبیه وضع اسالمیست ھای ترکیهء امروز بود

حکومت اسالمی مورد نظر خودشان تا پای پیروزی بر حکومت سکوالر رفتند و امید ھم داشتند که، در پی انحالل حکومت 
مشروطه، حکومت اسالمی خودشان را برقرار سازند اما، بخاطر وجود دينکاران مجتھد شیعهء مستقل از حکومت در ايران، 

  .قافیه را به آنھا باختند

com.esmail@nooriala  

    تأملی در دو تجربه
سیاسی دقت در تجربهء برای ھر کسی که به ايران و حال و آيندهء آن می انديشد،  ،شک ندارم  

 واجد اھمیت بسیار است؛ ، بعنوان کشوری مسلمان با يک قانون اساسی سکوالراخیر ترکیهصد سالهء 
ترکیه، بعنوان بازماندهء امپراطوری عثمانی، و ايران بعنوان بازماندهء امپراطوری صفوی، در پانصد  چرا که

 و از ھر يک از اين تجربیات می سال اخیر تجربه ھائی گاه متشابه و گاه متفاوت را از سر گذرانده اند
  .توان درس ھائی مفید به حال آينده گرفت

  : استبوده چنین»روندهپ «اين دو  اصلیتفاوتاز نظر من،   
ی شد که ھمگی اسیر با انقراض صفويه و تجربهء کوتاه افشاريه، ايران گرفتار حکومت ھائ -  

 شدند و اين امر تا بدانجا کشید که وقتی ، اما مقتدرتر از سلطان، متفرق مجتھد ویدخالت آخوندھائ
ه ست گرفت، و پیش از آنکه تبديل برضا شاه پھلوی زمام امور کشوری برآمده از انقالب مشروطه را به د

 که به دينکاران ،قانون اساسی مشروطه رامتمم د بخش ھائی از ديکتاتوری ناالزم شود، مجبور ش
با ترديد و دو اگرچه  ،جانشین اش نیز .می داد، کنار بگذارد  در کار حکومتامامی میدان و رخصت دخالت

 را از دست داد و کشورش را به  در برابر مجتھدانمت به اين کار ادامه داد اما عاقبت تاب مقاو،دلی
  . سپرد و تن به مرگ در غربت داد ضد مشروطه دينکاران ھماندست

 و تصويب قانون اساسی ،، با انقراض حکومت عثمانی و بر آمدن حکومت کمالیستدر مقابل -  
کمال آتاتورک وارث  ترکیه، )*laiklik» الئیک لیک«در زبان ترکی ـ با الھام از زبان فرانسه ـ  (»الئیکِ «

 و حق محسوب می شدندکارمند و حقوق بگیر دولت  قرن ھا بود ئی شد که ھمگی»علما«مجموعهء 
خاص نوع اين امر باعث شد که آتاتورک با سھولت بیشتری .  نداشتند رااجتھاد و صدور فتوای مستقل
اندازد و ممنوعیت دخالت دينکاران در  در قانون اساسی آن کشور جا بیسکوالريسم مورد نظر خود را 

  .کند» قانونی«حکومت و دولت را 
 در  مقايسهء دو قانون اساسی مشروطه و کمالیست منظرهء ھولناک آينده ای را که،از اين نظر  

در کشور ما دخالت .  نمودار می سازدھمان دمادم انقالب مشروطه برای کشورمان رقم زده شد
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 ،متممی به قانون اساسی مشروطهافزودن امر قانون گزاری، به مدد دينکاران و شريعت شان در 
؛ بود» غیرقانونی«محسوب می شد و، در نتیجه، عمل رضا شاه در سرپیچی از اين امر کاری » قانونی«

 ، برای محکم کاری در اين مورد، رنگ قانونی بخود گرفت ودينکاران» عدم دخالت ِ«در ترکیه اما حال آنکه 
  .بودن حکومت شد» غیر مذھبی«يف ارتش ملی ترکیه نیز حفظ ھمین يکی از وظا

  
  ورود اسالمیست ھا به صحنه

و » مسلمانان« از دو واژهء »دين سیاسی اسالم« از »دين عبادی اسالم« برای تفکیک ،امروزه  
 مسلمان کسی است که هللا و دمحم بن عبدهللا را قبول دارد، اھل. استفاده می شود» اسالمیست ھا«

) که مذھب خوانده می شوند( فقھی  تابع يکی از پنج شش مکتب می تواندعبادت است و در اين کار
 آن مذاھب عمل ی»علما« ھمزيستی با صاحبان عقايد و مذاھب ديگر، به فتواھای ِ  و، در عینباشد

يا » دينی« که معتقد است بايد حکومت را مسلمانی را گويند» اسالمیست«حال انکه . می کند
) خص اسالمیستالبته مذھب ش(مذھبی کرد و به زور ھم که شده ارزش ھا و احکام مذھب » حتی«

  .درا بر جامعه تحمیل نمو
 برابر  کشورھای مسلمان نشین دردر» اسالمیسم«بنا بر اين تعريف، روشن است که   

میسم که در کالم اسال(قد علم کرده و واکنشی به گسترش افکار سیاسی سکوالر » سکوالريسم«
  .محسوب می شود) شدهخوانده » ارزش ھای غربی«

در دو کشور ترکیه و ايران به تفاوت سالمیست ھا باشیم نیز احال اگر در جستجوی خاستگاه   
  : ھای بارزی بر می خوريم

 از دل علمای وابسته هنمی توانست» اسالمیسم« در عالم تسنن اسالمی، ٌ در ترکیه، و اصوال-  
 چرا که  بیرون آيدم را در ادارهء کشور می پذيرفتند که برخی از مظاھر سکوالريسبه حکومت ھای سنی

وی سکوالريسم علمای سنی جزو ديوان ساالری حکومت بودند و چاره ای جز پذيرش اين گردش به س
مقاومت در برابر . ، مصر، تونس اين واقعیت را به روشنی نشان می دھدمورد ترکیه. نداشتند

آنھا که در  بیرون نمی آمد و) يا دينکاران(» علما«شورھای سنی نشین از دل جمع سکوالريسم در ک
روحانیت سنی ًند که اساسا بود» اسالمیست ھا«می کردند برابر حکومت سکوالر ايستادگی و مبارزه 

نیروئی خنثی در برابر گسترش سکوالريسم   و آن را، به درستی،ندمی دانست بازی گرفتن ن بهقابلرا 
در روياروئی با ) ی آقای اردوعان»عدالت و توسعه«ًمثال در قالب حزب ( اين اسالمیسم .يدندمی د

  .اھی مستقل از علمای سنی داشته استسکوالريسم حکومتی، ر
، عالوه بر دولت متمايل به سکوالريسم، با نیروی اسالمیست »اسالمیست ھا « امادر ايران -  

. یت اجتھادی برخاسته و بالقوه مدعی حق دستیابی به قدرت بودديگری ھم روبرو بودند که از دل روحان
، ھمچون »اسالمیسم فقھائی«: بدينسان اسالمیسم ايرانی را می توان به دو شاخه تقسیم کرد

 » ِاسالمیسم غیرفقھائی« و را می پرستند،» قاصم الجبارين«مکتب خمینی و دار و دسته اش که 
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 و ضت آزادی، ملی ـ مدھبی ھا و بخش اسالمی جبھهء ملیشريعتی، بازرگان و عقبه شان در نھ
اسالم « به ،با الھام از نوانديشان دينی جوامع سنی اند و، »اسالم رحمانی«، که مدعی مجاھدين

حکومت اسالمی مورد نظرشان نمی  و روحانیت را شايستهء رھبری اعتقا داشته» بدون روحانیت
  ).2(ندبین

در قدرت نشسته المیست ھا در گیر جدال با حکومت سکوالر در عین حال ھر دوی اين اس -  
 و، از سوی ديگر، رقیب يکديگر محسوب می شدند، با اين مالحظه  ھمکاراز يکسوبودند و در اين مورد 

 از نردبام ھمین آخوندھا به پشت  در جريان مبارزهند کهناچار بود» اسالمیست ھای غیر فقھائی«که 
لوگیری کرده و خود مؤسس حضور آخوندھا در قدرت جادامهء  که بتوانند از ين امید، با ابام پیروزی درآيند
  .می ايران شوندحکومت اسال

  
  نگاه حسرت به اسالمیسم ترکیه 

دعوا دارند و  »سکوالرھا«  با»اسالمیست ھا«در ترکیه که  چنین گفت خالصهمی توان بصورت   
 دچار سکوالريسم، ، عالوه بر مشکل» غیرفقھائیاسالمیسم«، در ايراننه با دينکاران؛ حال آنکه 

  : را در دو کشور آفريده استمتفاوتی وضعیت ھای جرياناين . ھست نیز» اسالمیسم فقھائی«مصیبت 
 و اداره می شود) در شکل الئیک آن(سکوالر   زیر لوای یک قانون اساسی ھنوزترکیهحکومت  -  

 سکوالر اين کشور  تغییر قانون اساسیلت، بهدو تصرف پس از ،ندده ای کوشی ترکاسالمیست ھا
  .کنند »اسالمی «اقدام کرده و آن را

 برقرار است و ) و توضیح المسائلی اش فقھائیدر شکل (ی يک حکومت اسالم اما در ايران-  
، که علت وجودی شان جلوگیری از گسترش سکوالريسم در جامعهء اسالمی بوده اسالمیست ھا

 از پیشرفت و توسعهء سکوالرھا ، از سوی ديگر،ند وھا بجنگفقبا حکومت و ابتدا از يکسو ناچارند  است،
  .جلوگیری کنند

 ايرانی حسرت وضعیت اسالمیست ھای ترکیه  غیر فقھائیاينگونه است که اسالمیست ھای  
آنھا شکست تدريجی سکوالريسم ترکیه را در برابر پیشرفت ھای گسترندهء حزب . را می خورند
  مسلط بر ايران اسالمی فقھائی ـلت و توسعه مشاھده کرده و آرزو می کنند که حکومتاسالمی عدا

 حکومت ، زودتر از اسالمیست ھای ترکیه در واقعیت عملی که،بر سر راه شان قرار نداشت و آنھا
حکومت اسالمی خودشان را  1357در ھمان سال  می توانستند ،سکوالر پھلوی را منحل کرده بودند

  .ندسخت از آنان پیش رفته تر ترک نشان دھند که  اسالمیست ھایند و بهتشکیل دھ
در قامت (در دوران پھلوی   ايرانی غیر فقھائیمی خواھم بگويم که وضعیت اسالمیست ھای  

 بیشتر شبیه وضع اسالمیست ) و مجاھديننھضت آزادی و ملی ـ مذھبی ھا و بخشی از جبھهء ملی
ستقرار حکومت  ا و، سکوالرًعمال منحل ساختن حکومتی در راستایآنھا، . ھای ترکیهء امروز بود

رفتند و امید ھم داشتند که، پیش ھم حکومت سکوالر آن ر  تا پای پیروزی ب،اسالمی مورد نظر خويش
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ر وجود در پی انحالل حکومت مشروطه، حکومت اسالمی خودشان را برقرار سازند اما، بخاط
از ھمان ابتدای  ،»حکومت در ايرانديوانساالری مستقل از د شیعهء  مجتھدينکاراناسالمیسم فقھائی «

بتدريج به سودای اينکه بتوانند ،  ھممدتیاگرچه   وقافیه را به آنھا باختندشعله ور شدن آتش انقالب، 
بین  در ، که اما دينکارانندکرد تأسیسیی  با آنھا ھمکار،دست دينکاران را کوتاه کرده و خود حاکم شوند

 پس از از آنھا زرنگ تر بودند و ، فراوان داشتند ھای کم سواد و اوباش جنگنده سیاھی لشگرتوده
 را به ی غیر فقھائیاسالمیست ھاکننده، غافلگیر  با ترفندھائی استفادهء کامل از توانائی ھای آنھا،
    .چرخ پنجم حکومت خود تبديل کردند

 با پايان جنگ ايران و عراق و رويکرد  که، ايرانیغیر فقھائی یدر اين وضعیت، اسالمیست ھا  
فرصتی برای خودنمائی يافته بودند و با متشکل کردن نیروھای خود به صحنهء  عادی شدن اوضاع،

 در بیانو ، د دمحم خاتمییدن موقت شان در دوران سی از بقدرت رسپیش سیاست باز می گشتند، حتی
در دو اعالم می داشتند که ، )مشارکت اسالمی ء جبھه ِدبیرکل آن زمان( دمحمرضا خاتمی برادرش
 مجلس  با شکست دولت خاتمی واما ھمان ھا،. نندمبارزه می ک» سکوالرھا« و »بنیادگرايان« با ،جبھه

 حکومت آنان  مساوی فرارسیدن نوبتًفقھا لزوماکومت ند که برافتادن حشداين نکته ششم، متوجه 
اين . ل حکومت اسالمی را متالشی کنند ھم وجود داردنیست و احتمال اينکه سکوالرھا بتوانند ک

 ھای حکومتی مواظب آن باشند که کار به متالشیفقواقعیت موجب شد که آنھا در جبھه گیری در برابر 
 و در 1388 را ما ايرانیان در جريان جنبش سبز آگاھیتجلی اين .  کل حکومت اسالمی نکشدشدن

  .سین موسوی ديديمرھبری اسالمیست ھائی چون مھندس میرح
اصالح « که به بشمار می روندی  پديده ا ھمانمعرفًئی که بر شمردم کال ويژگی ھا بھر حال،  
شود و اصالح » اصالح« حکومت اسالمی بايد بماند اما  با اين فلسفه کهمی شود؛شناخته » طلبی

 که  استئی غیرفقھای اسالمیست ھا» ِحکومت اسالم رحمانی« ھمان نیزشدهء حکومت اسالمی 
  .اکنون با حسرت به وضعیت ھمگنان شان در ترکیه می نگرند

  
  تفاوت عکس با فیلم

 که وضعیت کنونی  بر می گردد سرگردانی سکوالرھائی به است توجهدر اين میان آنچه جالب  
ترکیه را، بعنوان يک کشور مسلمان نشین، با وضعیت آيندهء ايران، بعنوان يک کشور مسلمان نشین 

 می ،ست ھا در ترکیه طی نیم قرن اخیرمی بدون توجه به تحرکات سیاسی اسال، مقايسه کرده وديگر،
 تا حد تصرف دولت را یترکیه کشوری سکوالر است که در آن احزاب مذھبی آزادی عمل«پندارند که 

 و  نشانی از گذشتهو است »حالوضعیت «ی از  منجمدعکستنھا ؛ غافل از اينکه آنچه می بینند »دارند
 داشتند  راسکوالرھا قدرت مطلقهدر آن ؛ گذشته ای که به چشم نمی خورد در آن ء تحوالت ترکیهآينده

 با تغییر قانون اساسی و تحمیل ارزش ھای به اصطالح ،و آينده ای که اسالمیست ھا می کوشند
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ن دولت اند و ا که در آن آخوندھا کارمند؛ حکومتیاسالمی خود، آن را به حکومتی اسالمی تبديل کنند
  . آننه کارفرمايان

ترکیه  « که، آنگاه در می يابیم بدانیم»فیلم بلند« از يک لحظه ای را »عکس« اگر اين ،اما  
ار ديگر حکومت سکوالر و استقر تدريجی در پی برانداختنيش  اسالمیست ھاکشوری سکوالر است اما

  .» ريشه در کمالیسم دانست ِوالريسمبارهء خالفت اسالمی اند و نمی توان آنھا را پذيرندگان سک
  

  سرگردانی سکوالرھا در برابر اسالمیست ھای ايرانی
برخی از در میان ما حال، بر اساس مفروضات و تحلیل ھای باال، می توانم توضیح دھم که چرا   

المیست ھا دچار سرگردانی می در برابر اسمی دانند سکوالر دموکرات کسانی که براستی خود را 
  .  و اين امر مرا بر می گرداند به آنچه در حاشیهء مقاله ھای دو ھفتهء اخیرم پیش آمده است.شوند

 به مقالهء دو ھفته ، آقای درويش رنجبرگذشته، در پاسخ به تعريضات دوستممن، در ھفتهء   
اصالح  «والر دموکراسی، تفاوتی بین، از منظر سکپیشم، نوشته بودم که سکوالر دموکرات ھای ايران

 نمی بینند و اولی را» بنیادگرائی اسالمیست ھای فقھائی «و» ی غیر فقھائیطلبی اسالمیست ھا
 و ھم آقای رنجبر تا ھم اين نکته موجب شد.  می بیننددومی در راه منحل کردن حکومت  بزرگسنگی

 يا ھمان اسالمیست ھای(دربارهء اصالح طلبان  وارد گفتگوئی کتبی يگر خوانندگانم در سايت گويانیوزد
  . شوند)  ايرانیغیرفقھائی

، آقای حمیدرضا  ديگرمان و ھمپیماندر پاسخی که آقای رنجبر به دوستدر اين میان، و   
برخی « موضع گیری ھای آقای رنجبر در مورد ريشهء ادراکی  بروشنی کهمطرح شد نکاتی برھانی، داد،
  :ايشان نوشته بود. ضیح می دادتورا » از اصالح طلبان

اینکه ما در ساحل امن خارج از کشور بنشینیم و توقع داشته ،  جناب برھانی ،ھموطن گرامی«  
باشیم فردی در زندان حکومتی که نشان داده در اعمال خشونت ھیچ حد و مرزی نمی شناسد بگوید 

  وقتی.  است ی پسندیده و نه انسان نه مرگ بر رژیم والیت فقیه، مرگ بر اسالم فقاھتی، نه اخالقی
 ما گرفتار  یعنی"  بدون مشروبات الکلی،این حکومت ھمان نظام پادشاھی است"گوید   تاجزاده می

آیا در ترکیه که " پرسد    تاجزاده می وقتی. ھمان دیکتاتوری سابق ھستیم منتھی با ظواھر اسالمی
 که ، سکوالرءگوید در ترکیه   بجز این است که می"حجاب اجباری نیست مردم کمتر از ایران مسلمانند؟

اند؟ چرا او   مردم حتا بیش از ایران مسلمانی خود را حفظ کرده،حکومت در دین مردم دخالتی نمی کند
خواھد بگوید سکوالریسم دوای درد ما است و برای نمونه در ترکیه به   زند؟ چون می  ترکیه را مثال می

خواھد بگوید بساط دین دولتی   می. وع سیستم خوب جواب داده استعنوان کشوری مسلمان این ن
ھا را تخطئه کنیم یا  خب ما که خواھان نظام سکوالر و دمکراتی ھستیم باید تاجزاده. باید جمع شود

  »حمایت؟
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 آقای رنجبر دقت کنیم به نکاتی در مورد ترکیه بر  اخیرپرسش ھایاگر به مفروضات مندرج در   
 درک خود از سخنان آقای آقای رنجبر. می دھندخبر  »ديدن عکس بجای فیلم«ًینا از می خوريم که ع

  :تاجزاده را بر اساس اين مفروضات برساخته است
  . تاجزاده حکومت فعلی اسالمی را ھمان نظام پادشاھی می داند با ظواھر اسالمی. 1  

  .بساط دین دولتی باید جمع شودکه  بگوید »خواھد  می«تاجزاده . 2
  .تاجزاده می گويد در ترکیه حجاب اجباری نیست اما مردم آن بیش از مردم ايران مسلمانند. 2  
 به عنوان کشوری ،در ترکیه] سیستم سکوالريسم[ بگويد که »ی خواھدم«تاجزاده . 3  
  .)دار حکومت سکوالر ھستنديعنی، اسالمیست ھای ترکیه طرف. (خوب جواب داده است ،مسلمان
ھا را  ما که خواھان نظام سکوالر و دمکراتی ھستیم باید تاجزاده«ه می گیرد که و آنگاه نتیج  
  »!و نه تخطئهکنیم حمايت 
  :می افزايد که، من نیزخود او ھمچنین، در پاسخ مستقیم به   
موسوم به اصالح (ھای منتشر شده از سوی مصطفی تاجزاده  ھا و گفته بر اساس نوشته«  
اینھا به اصالح طلب موسوم ھستند .  است" از سکوالریزم ترکیه مدلی"ایشان دست کم خواھان ) طلب
ھای سکوالر دمکرات خواھان  باشد که ما نیرو   می  حاصل کار و تالش آنھا در نھایت ھمان سیستمی ولی

نمی توان از تاجزاده درون زندان توقع داشت آزادانه سخن از انحالل رژیم به میان آورد، او در . آن ھستیم
تالش امثال تاجزاده قابل تقدیر است .  گیر است شش اصالح طلبی پروژه سکوالر دموکراسی را پیپو

باید حساب امثال تاجزاده را از . مضاف به اینکه وزن سیاسی آنھا را در داخل نمی توان نادیده گرفت
 ر گرو بود کلیتخورند و بر ھمین منوال آینده خود را د   که از دکان اصالح طلبی نان می حساب کسانی

  .»بینند جدا ساخت  رژیم اسالمی می
و می بینیم که در اين نوع استدالل آنچه در نظر گرفته شده عکسی از وضعیت فعلی است که   

  »!سکوالر استمسلمان است اما حجاب را اجباری نکرده؛ چرا؟ چون حکومت ترکیه «در آن 
صر ترکیه را به جايش برگردانیم تا با از فیلم تاريخ معا» فريم « تککافی است تا ايناما   

  :نکات زير شويم ملتفت ، تا اينجا که آمده،مشاھدهء کل فیلم
 که ھمان مکتب» اسالم سیاسی « متعلق به» اسالمیاحزاب« پیش از پیدايش .1  

بود و اجازه نمی داد که مسلمان » سکوالر ـ الئیک«، حکومت اين کشور  باشداسالمیست ھای ترکیه
  .ھای خود را بر ديگران تحمیل کنندھا ارزش 
 فراھم شد بوسیلهء ھمان اسالمیست ھای ترکیه، با استفاده از ابزارھای دموکراتیکی. 2  

 توانستند در دستگاه ، و با تظاھر به پذيرش اصول سکوالريسم، ھمچون انتخاباتحکومت سکوالر،
  .سیاسی کشور رسوخ کنند
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ازنشسته کردن ژنرال ھای ارتش ملی ترکیه، نیروئی را ـ آنھا، با محاکمه، معزول سازی، و ب. 3  
 حافظ سکوالريسم مندرج در قانون اساسی بود ـ از سر راه  ترکیه کمالیستِ که طبق قانون اساسی

  .خود برداشتند
  .سپس دست به تغییر تدريجی قانون اساسی کمالیست زدندآنھا . 4  
در راه انحالل کامل حکومت سکوالر ًقطعا  ،پا نبودو اگر مسئلهء پیوستن ترکیه به اتحاديهء ارو. 5  

د فیل شان ھوای کاھش می ياب »پیوستن« آن بهترکیه پیش می رفتند؛ ھمانگونه که ھر بار امیدشان 
  .زعامت عالم اسالم و بازسازی خالفت عثمانی می کند

رداشت کرد می توان چنین بھم » داستان فیلم« حدس زدن راجع به آيندهء تالش برایو در . 6  
ن را جانشیخودشان » جمھوری اسالمی« می خواھند ، اگر ممکن شود،که اسالمیست ھای ترکیه

  .ترکیه کنند» جمھوری الئیک«
    

  تاجزاده ھا چه می خواھند؟
رساندن ايران به وضعیت «خواھان   آقای تاجزاده به استناد برداشت ھای آقای رنجبر،، اگرحال  

 مخالف حکومت سکوالر ترکیه است نیزيد نتیجه گرفت که ايشان  باًمنطقا» کنونی ترکیه است
 ، در مقام نخست وزير حکومت اسالمی، در سفری که بود وھمچنانکه مھندس میرحسین موسوی ھم(

به ترکیه داشت زير بار پروتکل ديپلماتیک آن کشور نرفت و حاضر نشد در آرامگاه کمال آتاتورک، بنیان گزار 
  ).اضر شده و ادای احترام کند ح،سکوالريسم ترکیه

 آن است که آنان یگوياًدقیقا زاده به ترکیه  نگاه کسانی ھمچون آقای تاجنوع، از نظر من ،يعنی  
 حکومت اسالمی خودشان را ،انحالل حکومت اسالمیست ھای فقھائی بالفاصله پس از ،يا می خواھند

 بجان آن  اسالمیست ھای ترکیه،ھمچونو خوره وار برقرار سازند و يا، در صورت پیروزی سکوالرھا، 
  . بیافتند و آن را از درون خالی کنند تا با وزيدن تندبادی يکسره متالشی شود

  :ًواقعیات روشن و مکررا بازگو شده از آن حکايت می کنند که  
مبلغ « می دانند نه »صاحب انقالب اسالمی«آقای تاجزاده و ھم انديشان شان خود را  -  

  . »رحکومت سکوال
  . را از دست شان خارج کرده اندآنھا» حکومت اسالمی« ھافقبه اين معترض اند که چرا  آنھا -  
ام پادشاھی است با ھمان نظحکومت فعلی اسالمی « معتقدند که براستیالبته که آنھا  -  

، قبل از ھر امر حکومت پادشاھیعلت مخالفت شان با نمی گويند که بصراحت  اما ؛»ظواھر اسالمی
 نبود و آنھا قصد داشتند »اسالمی«بود و !) غرب زده(» سکوالر«  آن حکومت بدين دلیل بود کهديگری،

 کنند اما تیرشان به سنگ خورد و حکومت پادشاھی با ظواھری جانشین آنحکومت واقعی اسالمی را 
  .اسالمی تجديد حیات کرد
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  ـ و ملیه به نھضت آزادیوابستگا ھمچون(اگر امثال آقای تاجزاده  می خواھم بگويم که  
 از سکوالریزم  واھان مدلی خ)!(دست کم «، بقول آقای رنجبر،)مذھبی ھائی که اکنون به خارج آمده اند

 بدان معنا ی آنھا جانب گیرکهبل ست؛ از جانب آنھا نی بمعنای تأيید سکوالريسم اين امر»ھستندترکیه 
 ترکیه خواھان برانداختن سکوالريسم  که دریئ ھمسان با اسالمیست ھا،است که می خواھند

ردن  مستحکم کمشغول »ھم اکنون «بنظر می رسد که،  در يک عکس منجمد،اما.  عمل کنند،ھستند
  ! ترکیه انديسم درمبانی سکوالر

 امثال ايشانردبام ن که از گرفتار استکه متأسفانه در زندان کسانی (آقای تاجزاده  ،از نظر من  
ی سکوالر دموکرات در ايران به ھیچ روی به دنبال استقرار حکومت)  رسیده اندباال رفته و به حکومت

 ھستند و حتی ) آنقبل از رسوائی( مدل حکومت خاتمی  خواھانايشان و ھم انديشان شان. نیست
 را تشکیل »کمیتهء حمايت از حسن روحانی« ،ء حکومت فقھا ناعادالنهزندانھمان در ھم امروز ھم، 

 از پای نمی نیز و در زندان اندمبارزه مشغول  ھمچنان  ھم امروز ھمآنھا می کنم که تصديق. می دھند
حکومت «  آننه برای استقرار سکوالر دموکراسی بلکه برای برقرار ساختنتالش شان نشینند؛ اما 

 »رحمان و رحیمِهللا «بازنشسته کرده و  را »قاصم الجبارين« می خواھد که  است»غیرفقھائیاسالمی 
اسالمیست ھای   جانشین آن سازد و ارزش ھائی را که در رفتار و گفتار و پوشش مردان و زنانرا

  .ند بر جامعه تحمیل کاستتجلی م غیرفقھائی
  : آن است که، آقای رنجبر،پرسش من از دوستم  
 اگر آقای تاجزاده در ھمان زندانی که ھستند، بجای اعالم سخنانی که بايد بوسیلهء آقای -  

بصورتی ساده، مثل آقايان طبرزدی و امیرانتظام و خودشان، به فارسی قابل فھم ما ترجمه شود، رنجبر 
اعالم کنند که خواستار حکومتی سکوالر  فقط،  ھای ايرانو برخی دیگر در داخل و خارج زندانزعیم 

   آيا حکم زندان شان به اعدام تبديل خواھد شد؟؟ھستند چه اتفاقی برايشان خواھد افتاد
بقول آقای درويش، نمی توانند  ،آن است کهاينگونه سخن می گويند اينکه   دلیلبراستیآيا  -  

روژه سکوالر در پوشش اصالح طلبی پ اما دنون زندان آزادانه سخن از انحالل رژیم به میان آوراز در«
  »ند؟ گیر دموکراسی را پی

قدام برای انحالل ا «بهرا » خواستاری سکوالريسم «ست که آقای درويش موضوع و چرا -  
  ابھت مقاومت اين آقايان بیافزايند؟بر  ؟ آيا برای اينکه سنجاق می کنند»حکومت اسالمی

   می داند؟» امراقدام برای انجام آن« را معادل »خواستاری امری«کدام قانون نوشته شده ای  -  
برای » سالمیحکومت فعلی ھمان نظام پادشاھی است اما با ظواھر ا«چرا گفتن اينکه  -  

ما خواھان حکومتی سکوالر «گفتن اينکه در  ممکن و بالمانع است اما ی غیرفقھائیاسالمیست ھا
  ؟دن می شودچار لکنت زبان »ھستیم
کوشش برای « يعنی ،در ھر شکل خودش ،»اصالح طلبی«. خودمان را گول نزنیم. نه، دوستان  

اين وضعیتی است که . » اش نشودحفظ رژيم اما تغییر آن بصورتی که سکوالريسم جانشین
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که قدرت سیاسی را در   شیعهء ايران را از اسالمیست ھای سنی ترکیه غیرفقھائیاسالمیست ھای
متفاوت می در پی منحل ساختن حکومت سکوالر کمال آتاتورک حرکت می کنند، بی پروا  دست دارند و 

     .سازد
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